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Ponúkame samostatnú kancelársku budovu (120m2) a kancelárie 20m2 - 110m2 za

Cena:

9,09 €/m2/mesiac

Kraj:

Bratislavský kraj

Okres:

Bratislava

Obec:

Petržalka

Ulica:

Kremnická

Kategória:

Kancelárie, admin. priestory

Stav objektu:

Novostavba

Počet izieb:
Úžitková plocha:

120 m2

Plocha pozemku:

0 m2

Popis nehnuteľnosti:
Exkluzívna ponuka:
Ponúkame Vám na prenájom pekné nové kancelárske priestory na Kremnickej ul. v Petržalke len 3km od historického centra
(neďaleko Pečnianskej ul., na začiatku Petržalky pri Inchebe, výjazd do Rakúska).

Ponúkame rekonštruované kancelárske priestory v novšej 2-podlažnej administratívnej budove (bez výťahu):
- prízemie: 20m2, 30m2

- 1.poschodie : 30m2, 25m2, 30m2, 20m2 (kancelárie je možné prepojiť aj do celkov)

Kancelárie sú s kabelážou, na poschodí s klimatizáciou. V budove je alarm a kamerový systém. Vstup je na čipovú kartu. Niektoré
kancelárie majú vlastné umývadlá (možnosť kuch.linky). Prístup do budovy je 24 hodín denne. V budove je optický kábel s
vysokorýchlostným internetom.

Ponúkame tiež prízemnú novú kancelársku budovu so štyrmi kanceláriami ( 22m2, 24m2,24m2, 26m2 a zázemím 2x WC s
umývadlom). Priestor je vhodný pre samostatnú firmu, ale je možné kancelárie prenajať aj jednotlivo.
K dispozícií je aj konferenčná miestnosť, ktorú je možné prenajať napr. na školenia.

Pred budovou sú vonkajšie parkovacie miesta (50,-E/mes.). Tiež je k dispozícií na prenájom garáž v suteréne s možnosťou využitia
ako sklad.

Ku kanceláriám vieme ponúknuť aj menšie skladové priestory 10m2 - 50m2 v suteréne.
Je možnosť zriadenia aj virtuálnej kancelárie.

Cena : 9,09 Eur/m2/mesiac + elektrina (cca. 5-10E/mes. na kanceláriu)
Ďalej ponúkame kancelárske priestory v centre v aj v iných lokalitách.

V prípade záujmu nám napíšte mail na: kluc@kluc.sk, zašleme Vám ponuku.

Využite služby spoľahlivej realitnej kancelárie, ktorá je na trhu už viac ako 17 rokov!
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Ponúkame aj ďalšie služby súvisiace s nehnuteľnosťami: inžiniering, homestaging : interiérové poradenstvo, služby architekta, služby
znalca, hypotekárneho poradcu a právnika. Využite komplexné služby v oblasti realít!
Bližšie informácie nájdete aj na našej web stránke.

www.kluc.sk, kluc@kluc.sk, RK Kľúč, tel.: 0907 507 507
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